
Årsstämma 
27 april 2020

Vi investerar 
i framtida tillväxt



Uppdrag att stärka det svenska näringslivets 
utveckling och verka för en hållbar tillväxt i små och 
medelstora företag
Lån
Finansieringsformer anpassade för företag som vill 
och kan växa.
Riskkapital
Genom dotterbolaget Almi Invest –
Sveriges mest aktiva investerare i startups.
Affärsutveckling
Beprövad kunskap och erfarenhet för 
företag i startfas och tillväxtfas.

Om Almi
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Fler insatser Digitala tjänster och fysiska möten.

Rätt insatser Ut ifrån kundens behov och med hög kvalitet i 
leveransen.

Rätt företag Ökat fokus på företag med tillväxtpotential.

Ny strategi för ökad nytta
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Lån 

3 336 st lån + 5 %
1 975 Mkr  + 16 %

Riskkapital

141 investeringar + 8 %
varav 46 nyinv.
249  Mkr + 10 %

Affärsutveckling

10 500 insatser + ca 17 %

Ökade affärsvolymer 2019
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Engagemangs-
index 84 (%)

NPS Kund-
och Portfölj-

bolag 64

Koncernens 
resultat 74 Mkr 

Avkastning låne-
verksamheten 
3,26 procent 

Några nyckeltal 2019



Effekt i Almi-företagen
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67%
ökad 

omsättning

42%
ökning
antal 

anställda

75%
överlever

de tre
första åren



Andel kvinnor
Baserat på antal

28,3%

71,7%

Almi totalt, kunder och 
portföljföretag 2019

Andel kvinnor Andel män
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32,7%

67,3%

Nystartade företag i 
Sverige

Tillväxtanalys, 2018

Andel kvinnor Andel män

27,9%

72,1%

Företagsstocken i 
Sverige

SCB, operativa företagsledare, 2017

Andel kvinnor Andel män



Utveckling av hållbarhetsarbetet
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God
affärsetik

Attraktiv
arbetsgivare

Hållbar
tillväxt

Almis insatser 
bidrar till 

fler hållbara 
företag



2,5
miljarder kronor

Investerat 
riskkapital

40
miljarder kronor

i nyutlåning

80 000
lån

>100

600
portföljbolag

300 000
insatser inom

affärsutveckling

1994 – 2019

25 års volymer summerat

Över

miljarder kronor
medfinansiering 

från kommersiella 
aktörer



• Svår ekonomisk situation till följd av Covid-19

• Tre miljarder kronor i kapitaltillskott

• Förstärkt kapacitet i organisationen

• Nytt Brygglån lanseras 27 mars

• Drygt 2 000 lånepropåer och totalt ca 2 500 Mkr

• Amorteringarna på befintlig lånestock halveras under 2020 

• Kreditförlusterna bedöms öka kraftigt de närmaste åren vilket 
kommer påverka Almis resultat negativt de kommande tre åren

• Almi gör stor nytta genom att kunna agera kontracykliskt
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Situationen 2020
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